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WEMOCO 
Кар'єрний та Технічний 

Освітній центр: 
Розумний вибір! 

 

Проскануйте для просмотру відео: 

 
 

 

Комунікації 
Цифрове та візуальне спілкування - навчитися, як використовувати 
комп’ютерне програмне забезпечення для створення, проектування, 
редактування графічних зображень для друкованого дизайну, веб-
дизайну та анімації. 

 

 

Транспорт 
Технологія авто ремонту та кузова - дізнайтеся інформацію про 
детальне створення автомобілю, його ремонту та доробки автомобілів, 
включаючи рихтування металу, зварювання та ремонт зіткнень. 
Автомобільні технології - Технічне обслуговування, діагностика та 
ремонт автомобілів шляхом виявлення механічних та комп’ютерних 
проблем, що впливають на експлуатаційні характеристики та безпеку 
автомобіля. 
Експлуатація та обслуговування важкого обладнання - 
підготуйтеся до комерційного посвідчення водія (CDL) та навчіться 
навичкам, необхідним операторам важкого обладнання для 
будівництва, благоустрою та дорожнього господарства, а також 
технічного обслуговування та ремонту будівельного обладнання. 
Технічне обладнання на відкритому повітрі - навчіться 
діагностувати, ремонтувати та обслуговувати рекреаційні та допоміжні 
машини. 

 

 

Освіта 
Розвиток дитини та сім’ї - дізнайтеся про розвиток людини від 
народження до дорослого віку, щоб підготуватися до кар’єри в таких 
професіях, як вчитель, соціальний працівник чи консультант. 
Допомагайте в дошкільній ігровій групі. 
 

 

 

Охорона здоров’я 
Стоматологічна допомога -підготуйтеся та практикуйте 
стоматологічну допомогу та отримайте 200 годин клінічного досвіду в 
місцевих стоматологічних кабінетах. 
Фізична терапія - підготуйтеся до особистого сертифікаційного 
тренінгу, набуваючи досвіду в галузі охорони здоров’я, легкої атлетики 
та реабілітації. 
Медична допомога медсестрам та асоційована медична кар’єра - 
дізнайтеся про догляд за пацієнтами, необхідний для 
працевлаштування початкового рівня в закладах охорони 
здоров’я.  Працюйте з пацієнтами протягом 100 годин клінічного 
досвіду. 
Флеботомія та лабораторні науки - вивчить медичну термінологію, 
забір крові та загальні лабораторні процедури для використання в 
медичних, ветеринарних, екологічних та харчових лабораторіях. 
 
 

 

Гостинність 
Випічка - отримайте навички у приготуванні кондитерських продуктів: 
хліба, піци, булочок, печива та тістечок.  Навчіться керувати 
роздрібною пекарнею. 
 
Кулінарне мистецтво - готуйте їжу на професійно обладнаних кухнях, 
вивчаючи питання харчування, планування меню та управління 
ресторанами. 
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Виробництво 
Інжинерія та виготовлення металів - Користування технікою  - 
навчіться видаляти метал для створення деталей та формування 
навичок, необхідних для роботи з ручними та електронними 
верстатами для працевлаштування в галузі, що вимагає великого 
попиту. 
Машинобудування та виготовлення металів - Зварювання - 
навчіться зварювати метал разом, використовуючи стандартні процеси 
в цієї галузі. 
 

 

 

 Будівництво 

Столярні роботи - вивчіть основи житлової столярної справи та 
отримайте реальний досвід, працюючи на будівництві нового будинку. 
Опалення, вентиляція, кондиціонування / сантехніка - навчіться 
збирати та готувати труби.  Встановлювати житлові та комерційні 
системи опалення, кондиціонування, охолодження та вентиляції. 
Житлова та комерційна електротехніка - вивчіть електричну теорію, 
електропроводку та те, як застосовувати вимоги Національного 
електричного кодексу до проектів житлового та комерційного 
будівництва. 

 

 

Кадрові послуги 

Косметологія - дізнайтеся про дизайн волосся, хімічні послуги, догляд 
за нігтями та догляд за шкірою.  Отримайте професійні навички та 
години, необхідні для складання іспитів з ліцензування косметології 
Нью-Йорка під час відпрацювання навичок та спостереження в 
салонах. 
  

 

 

Право та громадська безпека 
Кримінальне правосуддя - дізнайтеся про три галузі кримінального 
судочинства під час підготовки до цивільних професій, включаючи 
правоохоронні органи, суди та виправні установи. 
 

 

Інформаційні технології 
Комп’ютерні технології - дізнайтеся про комп’ютерні мережі, службу 
підтримки клієнтів та дизайн відеоігор. 
  
 

Для отримання додаткової 
інформації про програми WEMOCO 

звертайтесь до свого шкільного 
радника. 
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